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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Arco-íris 

Está caindo uma chuva leve. A girafa Giro está na doca, observando a capitã 

Vacôncia aportar. 

Ela acena para Giro e toca a buzina. 

- Oi, Giro. Como vai? Quer subir a bordo por um minuto? 

- Sim! Puxa! - Giro exclama. 

Ele sobe correndo a rampa. Assim que se aproxima da capitã Vacôncia, ela 

aponta para o céu. 

- Veja aquilo! É um arco-íris! Você pode ver as lindas cores: Vermelho, laranja, 

amarelo, Verde, azul, índigo, e índigo e violeta! 

Com toda a certeza, no céu sobre a ilha Grande, há um enorme e perfeito arco-

íris. 

- Oh, puxa! - Sussurra Giro. - É uma espécie de mágica no céu - Ele continua. 

- Ah, sim. É mesmo lindo! - Concorda a capitã Vacôncia. 

- Sabe, dizem que há um pote de ouro no fim do arco-íris. É melhor eu voltar a 

ilha Grande para ver se consigo encontrá-lo. 

- Verdade capitã Vacôncia? - Pergunta Giro.  - Com certeza eu gostaria de 

encontrar um. Se conseguisse, eu teria o suficiente para comprar a minha própria 

balsa! Eu gostaria de ter uma exatamente como a sininho. 

- Ela é mesmo linda, não é? - ri a capitã Vacôncia. 

- Espero que você encontre seu pote de ouro logo, mesmo. Enquanto isso, por 

que você não puxa isto? - Ela pergunta. 

Giro puxa a corda para baixo e o apito da balsa soa pela ilha. 
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- Pelas vacas sagradas! Errr... Quero dizer... Desculpe-me! - Giro fica 

encabulado. 

- Sem problemas! Até mais, Giro! - Despede-se a capitã Vacôncia, dando 

partida no motor enquanto Giro volta correndo para a doca e dá tchau. 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Arco-íris”. 

 

2) O que Giro faz na doca? 

R. Ele está observando a capitã Vacôncia aportar. 

 

3) O que a capitã Vacôncia fala para Giro? 

R. Ela pergunta se Giro quer subir a bordo por um minuto. 

 

4) Giro aceita o convite da capitã Vacôncia? 

R. Ele sobe correndo a rampa. 

 

5) O que eles veem no céu? 

R. Um arco-íris. 

 

6) O que Giro acha do arco-íris? 

R. Ele acha uma espécie de mágica no céu. 
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7) O que Giro queria fazer caso encontrasse o pote de ouro no fim no arco-íris? 

R. Se conseguisse, compraria a sua própria balsa! Ele gostaria de ter uma 

exatamente como a sininho. 


